
 
 

                                                                                
   

มคอ. 2 
 

 
 

หลักสตูรวิชาโทมคัคุเทศก์ 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 



สารบัญ 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน 

4 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
  
  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 8 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 9 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 15 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 15 

 
 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 16 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 16 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  22 
  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 23 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 23 
  
  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 24 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 24 
  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การก ากับมาตรฐาน 25 
2. บัณฑิต 25 
3. นิสิต 25 
4. อาจารย์ 26 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 27 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 27 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  29 
  
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 30 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 30 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 30 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 30 

 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 
 

หน้า 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                  พ.ศ. 2559 

32 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ 
                  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  

50 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 53 
ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 55 
ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ภาควิชา  สังคมศาสตร์   
 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:  - 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:      หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์   
ภาษาอังกฤษ:   Minor  in  Tourist  Guides 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: - 
      ชื่อย่อ:   - 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  - 
     ชื่อย่อ:   - 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)      - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน 18 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ       
  หลักสูตรวิชาโท 
5.2  ประเภทของหลักสูตร  
        หลักสูตรทางวิชาการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
            หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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5.3  ภาษาที่ใช้   

ภาษาไทย  และมีเอกสาร ต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนิสิตไทย/นิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน     

เป็นหลักสูตรเฉพาะของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     

  - 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ทั่วไป) พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้
หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 
2/2560  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่  6/2560 เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2560  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  8/2560  เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560  

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาโทมัคคุเทศก์ที่เรียนได้โดยตรงและอาชีพ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1)  งานด้านการท่องเที่ยวในส่วนราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  

(2) ) งานด้านการท่องเที่ยวในส่วนเอกชน เช่น บริษัทท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน โรงแรม 
(3)  งานสื่อสารมวลชนด้านการท่องเที่ยว เช่น ส านักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร  
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ 
 

ล าดับที่ 
รายชื่อคณาจารย์ / 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.สาวติรี พิสณุพงศ์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ), 2522 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมยัประวัติศาสตร์), 
2531 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ 
 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ), 2535      
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2536                         
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.พรพรรณ  โปร่งจิตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2540 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.จิราพร ตรีวเิศษศร ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา), 2551  
M.A. (International Relations), 
2553 
Ph.D. (Historical Science), 2557 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์
Ural State University, 
Russia 
Ural Federal University , 
Russia 

xxxxxxxxxxxxx 

 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ  10110 
และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ได้พัฒนาตามการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน และบริบทของสังคมโลก 
รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก จากการได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม การมีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม การมีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพทั้งด้านฝีมือ
และการบริการ รวมทั้งการเป็นครัวโลก ท าให้นานาประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้าลงทุน ค้าขาย และ
มาท่องเที่ยวใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ได้ ยังคงใช้เงินลงทุนที่สูง และใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจึงต้อง
สร้างความเข้มแข็งด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง สู่การเพ่ิมมูลค่าจากการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้ต้นทุนการผลิตต่ า แต่ให้ผลตอบแทนสูง เพ่ือสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สามารถ
แข่งขันในประชาคมโลกได้ในอนาคต การเรียนรู้ เรื่องแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การอนุรักษ์ทรัพยากร
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การท่องเที่ยว ตลอดจนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปกรรมและธรรมชาติ จึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถผลิตบุคลากรด้านมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ เพ่ือการสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 ที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป  

 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เริ่มจากสังคมดั้งเดิมแบบเกษตรกรรม มา
สู่สังคมอุตสาหกรรม และสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจาก
ฐานการพัฒนาทางวัตถุ จนเมื่อการตักตวงทรัพยากรทางวัตถุจนเกินพอดี เป็นผลให้เกิดปัญหาหลายด้าน
ตามมา อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพหนึ่งที่มี
บทบาทและมีความส าคัญ ด้วยมัคคุเทศก์ได้รับการเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรม สามารถเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ขนบประเพณี  รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยให้คน
ทั่วโลกได้รู้จัก ทั้งยังสามารถเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างสรรค์ต่อยอด สร้างโอกาสใน
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ไทยยังคงความเป็นไทยและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร                                                      
 จากแนวโน้มการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต ไปสู่นวัตกรรม 
การสร้างสรรค์ต่อยอด การเพ่ิมมูลค่า และการให้บริการ หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) จึงเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยเสริมหลักสูตรวิชาเอกสาขาต่างๆ ตลอดจนความสนใจของนิสิตใน
เรื่องความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ของ
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ได้ให้
ความส าคัญกับรายวิชาด้านความรู้พ้ืนฐานมัคคุเทศก์ รายวิชาความรู้เฉพาะอาชีพ และรายวิชาความรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตลอดจนการศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่จริง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคมโดยรวมได้    
                                                   

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจส าคัญในการผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการที่
มีคุณภาพ การมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์และท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ การพัฒนาหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ ของภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
จึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการให้แก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านมัคคุเทศก์ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งการสร้างจิตส านึก เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมไทย รองรับการ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต ไปสู่นวัตกรรม การสร้างสรรค์ต่อยอด 
การเพ่ิมมูลค่า และการให้บริการ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    -  
 
 13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

 วิชาโทมัคคุเทศก์   เปิดสอนให้นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถ
น ามาเป็นวิชาโทได้ 

 
 13.3  การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางการเรียน
การสอน ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และการ
ด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์   

1.1   ปรัชญา 
   -  

  1.2  ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับรายวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านมัคคุเทศก์ รายวิชาความรู้
เฉพาะอาชีพ และรายวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตลอดจนการศึกษานอกสถานที่ ณ 
สถานที่จริง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม
โดยรวมได้                    

1.3  วัตถุประสงค์   
1.3.1 มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาการและวิชาชีพด้านมัคคุเทศก ์
1.3.2 มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สามารถสื่อสารให้ข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
        1.3.3 มีจิตส านึกรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ 
    1.3.5 สามารถน าความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสตูรวิชาโทมคัคุเทศก์  
เมื่อครบวาระตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)ก าหนด (ปรับปรงุทุก
ระยะเวลา 5 ปี) 
 

1.1) ติดตามและประเมินหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

1.1.1) รายงานผลการประเมิน
หลักสตูรทุกป ี

1.2) น าผลการประเมินมาปรบัปรงุ
หลักสตูร 

1.1.2) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุงที่มีมาตรฐานไมต่่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา(สกอ.) 
ก าหนด 

2)  ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทันสมัยและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิต  

2.1) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับองค์กรต่างๆที่ใช้บัณฑิต  
 

2.1.1) บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม/ โครงการ กับ
องค์กรต่างๆที่ใช้บัณฑิต 

2.2) วิเคราะห์ลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตวิชาโทมัคคเุทศก์ของ
ตลาดแรงงานท่ีใช้บัณฑิต 

2.2.1) รายงานการวิเคราะห์ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิชาโท
มัคคุเทศก์ 
2.2.2) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดบั
ด ี
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2.3) เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ของนิสิตเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.3.1) รายวิชาในหลักสูตรทีเ่น้น
ความรู้และทักษะ 

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีน
เป็นส าคญัภายในระยะเวลา 2 ป ี

3.1) เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทกุปี 
 

3.1.1) มีกิจกรรมอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ และผลประเมิน
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัหรือ
เรียนรูด้้วยตนเอง 

3.2) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 

3.2.1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

3.3) จัดกิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร
ที่เน้นการเรยีนรู้ด้วยตนเองหรือจาก
ประสบการณ์จริงทุกปีการศึกษา 

3.3.1) ผลการประเมินการมสี่วนรว่ม
ของผู้เรียนในการจดักิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมเสริมนอก
หลักสตูรอื่น ๆ 

4) พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
 

4.1) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะ
และความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
 

4.1.1) จ านวนโครงการการพัฒนา
ทักษะและความรู ้
4.1.2) ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1   ระบบ   

    ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
          ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                     เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกวิชาเอก ทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยมีการสอบคัดเลือกแบบใช้ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

   2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  2.3.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
         2.4.1 แนวการเรียนการสอน ฝึกการปฏิบัติจริงทั้งการฟัง การอ่าน การพูดทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
 2.5  แผนการรับนิสิต 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561  2562  2563  
ชั้นปีที่ 2 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - 40 40 

รวม 40 80 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จหลักสูตรวิชาโท - - - 40 
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   2.6  งบประมาณตามแผน 
               2.6.1 ใช้งบประมาณรายรับของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  
   2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) 

  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 

           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์  
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
                              รวมตลอดหลักสูตร  18 หน่วยกิต 
                       3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชาโท หน่วยกิต 
วิชาโทมัคคุเทศก์   18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
                   3.1.3 รายวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ 

              มค  211   ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1   3(3-0-6) 
 TG  211   General Knowledge for Tourist Guides I    
 มค  212   ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2   3(3-0-6)

 TG  212   General Knowledge for Tourist Guides II    
 มค  221   ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย    2(2-0-4) 

 TG  221   Knowledge of Thai Arts 
 มค  321   ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6)
 TG  321   Thai History, Society and Culture 
 มค  322   การศึกษาวัดและโบราณสถานส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 TG  322   Study of Temples and Historical Sites for Tourism 
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  มค  331    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1   2(1-2-3) 
  TG  331    English Language for Tourism  I 
  มค  332    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2   2(1-2-3) 
  TG  332    English Language for Tourism  II 
 

 
  ความหมายของรหัสวิชา 
    มศว    หมายถึง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    SWU  หมายถึง   Srinakharinwirot University 
    มค     หมายถึง   มัคคุเทศก์ 
    TG     หมายถึง   Tourist Guildes 

                การก าหนดรหัสวิชา ก าหนดรหัสไว้เป็นเลข 3 หลัก     

    เลขรหัสตัวที่ 1   หมายถึง    ชั้นปีที่เปิดสอน 
      เลขรหัสตัวที่ 2   หมายถึง     หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 
   เลข 1 หมายถึง   ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 
           เลข 2   หมายถึง    ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
                เลข  3   หมายถึง    ภาษาเพ่ือการท่องเที่ยว  
    เลขรหัสตัวที่ 3    หมายถึง    ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลข 
        รหัสตัวที่ 2  
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาโท มค 211 ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1 3(3-0-6) 
รวม 3 

 
               ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาโท มค 212 ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2 3(3-0-6) 

มค 221 ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย 2(2-0-4) 
รวม 5 

 

                ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาโท มค 321  ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

มค 331 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 2(1-2-3) 
รวม 5 

               
  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาโท มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถานส าหรับการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

มค 332 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 2(1-2-3) 
รวม 5 
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3. ค าอธิบายรายวิชาโทมัคคุเทศก์   
 
มค  211   ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1               3(3-0-6) 
TG  211    General Knowledge for Tourist Guides I  
          ศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ บทบาท 
หน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มนุษย
สัมพันธ์ จิตวิทยาการบริการ การพูดในที่ชุมชน ความรู้เกี่ยวกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
การบริการสายการบิน และการขนส่ง 
 
มค  212 ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2    3(3-0-6) 
TG  212 General Knowledge for Tourist Guides II  
  ศึกษาการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มัคคุเทศก์  สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน  พิธีการเข้า – ออกราชอาณาจักร  
นันทนาการ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 
มค  221    ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย        2(2-0-4) 
TG  221   Knowledge of Thai Arts 

ศึกษาศิลปกรรมไทยด้านทัศนศิลป์  วรรณคดี  นาฏศิลป์  และดนตรี  ทั้งในด้าน
สุนทรียศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

มค  321 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
TG  321 Thai History, Society and Culture 
           ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เทศกาลประเพณีไทย  อาหารไทย  มรดกภูมิปัญญาไทย  สังคม 
และพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถานส าหรับการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
TG  322 Study of Temples and Historical Sites for Tourism 
  ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ตลอดจนพระบรมมหาราชวัง
และวัดส าคัญในกรุงเทพฯ  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
มค  331 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1       2(1-2-3) 
TG  331 English Language for Tourism I 
  ศึกษาภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่ใช้ในการติดต่อกับ
นักท่องเที่ยว  การบริการนักท่องเที่ยว  ตลอดจนเทคนิคการบรรยายเกี่ยวกับสถานทีท่่องเที่ยว 
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มค  332 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2             2(1-2-3) 
TG  332 English Language for Tourism II 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยว และการน าเที่ยว โดยเน้น
การฟัง และการพูด  มีการศึกษานอกสถานที ่
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     

 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์   
 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อ 
คณาจารย์ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.สาวติรี 
พิสณุพงศ์  

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ), 2522 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมยัประวัติศาสตร์), 
2531 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.สญัญา  
ชีวะประเสริฐ 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ), 2535     
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ปิยะนาถ  
อังควาณิชกุล 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2536                          
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.พรพรรณ   
โปร่งจิตร 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2540 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.จิราพร  
ตรีวิเศษศร 

ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา), 2551  
M.A. (International Relations), 2553 
Ph.D. (Historical Science), 2557 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
Ural State University, Russia 
Ural Federal University, 
Russia 

xxxxxxxxxxxxx 

 
    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อ 
คณาจารย์ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.สาวติรี 
พิสณุพงศ์  

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ), 2522 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมยัประวัติศาสตร์), 
2531 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.สญัญา  
ชีวะประเสริฐ 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ), 2535     
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ปิยะนาถ  
อังควาณิชกุล 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2536                          
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.พรพรรณ   
โปร่งจิตร 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2540 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.จิราพร  
ตรีวิเศษศร 

ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา), 2551  
M.A. (International Relations), 2553 
Ph.D (Historical Science), 2557 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
Ural State University, Russia 
Ural Federal University, 
Russia 

xxxxxxxxxxxxx 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
               ไม่มี 
        

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
               ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตวิชาโทมัคคุเทศก์ / 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. มีทักษะสื่อสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรบัใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที่ 1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
 1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์  มีวินยั ตรง
ต่อเวลา 
 
 
 
 
 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการในทุก
รายวิชา 
- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิต
มีค่านิยมพื้นฐานท่ีถูกต้อง 
- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบตัใินการ
เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนการท า
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติ
ตนตามระเบยีบของมหาวิทยาลยัและ
ข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 
และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ดังนี้ 
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ
ยกย่องในสังคม  
- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิต
อาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม  
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการท า
กิจกรรม  

-  ประเมินจากการมีส่ วนร่ วมในการ
อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การ
น า เสนอผลงาน และการสะท้อนคิด
กิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1 . 3  ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ 
เ พื่ อ ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีต่อการด ารงชีวิต  
 
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดี งามทั้ งของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงาน
แสดงความคิดเห็นทั้งรายบุคคลและงาน
กลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการน าแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  
 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
-  สั ง เกตจากการประพฤติตนอยู่ ใ น
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัว
และ เลื อกรับวัฒนธรรมที่ ดี ง ามของ
นานาชาติได้ 

 
 2.  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพด้าน
มัคคุเทศก์ 

- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัใน
ทุกรายวิชา  
- ใช้การสอนหลายรปูแบบตามความ
เหมาะสม ท้ังการบรรยาย การศึกษา
ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สัมมนา  
- จัดฉายสารคดีและ/หรือภาพยนตร์
ตามความเหมาะสม  
- จัดให้มีการศึกษานอกสถานท่ี ณ 
สถานท่ีจริง 

- การสอบภาคทฤษฎี 
- การประเมินผลรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอรายงานใน
ช้ันเรียนและนอกสถานที่  ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวสถานท่ีจริง 

2.2 สามารถเรียนรู้ และติดตาม
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา และ
องค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาวิชาด้าน
มัคคุเทศก์ 

- จัดเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญใน
สาขามัคคเุทศก์และการท่องเที่ยวมา
บรรยาย  
- มอบหมายงานให้นิสิต                                  

- การทดสอบย่อย 
- การสอบภาคทฤษฎี 
- การประเมินผลรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอรายงานใน
ช้ันเรียนและนอกสถานที่  ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวสถานท่ีจริง 

2.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้ด้าน
มัคคุเทศก์กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และน ามาประยุ กต์ ใ ช้ ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม 

- จัดเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย 

- การทดสอบย่อย 
- การตอบข้อซักถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
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 3.   ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  
 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้มา
ประยุกต์ ใ ช้ ในการเรี ยนและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรี ยนรู้  โดยใ ช้ เกณฑ์  Rubrics ทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกา
ลามสูตรและการคิดอย่างมีเหตุผลและ
เป็นระบบ 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ/ี
ปฏิบัต ิ

3.2 สามารถสืบค้น เลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์และประมวลข้อมูล
ได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

- เน้นการสอนให้เกิดความเข้าใจ
มากกว่าการท่องจ า 
- การสอนใช้กรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง 
- การสอนแบบสมัมนา และอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
- การท ารายงานเดีย่วหรือรายงาน
กลุ่ม 
- การฝึกสืบค้นข้อมลูด้วยตนเอง 
 - การศึกษานอกสถานท่ี ณ สถานท่ี
จริง 

- การสอบภาคทฤษฎี  
- การประเมินจากรายงานการค้นคว้า  
- การเสนอรายงานในช้ันเรียน 
- การอภิปรายกลุ่มหรือการสัมมนา
แสดงความคดิเห็น  
 

3.3 สามารถประยุกต์วิ ธีการและ
ความรู้ด้านมัคคุเทศกแ์ละศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการด าเนินชีวิต
และประกอบอาชีพได้ 

- จัดเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญใน
สาขามัคคเุทศกแ์ละศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องมาบรรยาย 
- การศึกษานอกสถานท่ี 

- การอภิปรายกลุ่มหรือการสัมมนา
แสดงความคดิเห็น   
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

-  จัดกิจกรรมเพื่ อ ให้นิสิตฝึกการ
ปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟัง
ความคิด เห็นของ เพื่ อนร่ วมกลุ่ ม 
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ
ค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรี ยนรู้  โดยใ ช้ เกณฑ์  Rubrics ทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 
- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
- ให้นิสิตประเมินเพื่อนในช้ันเรียน และ
น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

- เลือกประเด็นท่ีเป็นปัญหาสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อม ให้ นิ สิ ต เ รี ยนรู้  และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้น
จากตัวนิสิตเอง 

4 . 3  ส า ม า ร ถป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อ
ฝึกเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณ์ต่างๆ  
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 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหา 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เ รี ยนรู้  โ ดย ใ ช้ เ กณฑ์  Rubrics ทุก
รายวิชา 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน    ที่
แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา  - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน    
ที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี ในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งที่ เ ช่ือถือได้ ในทุก
รายวิชา 
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 
 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน    ที่
แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูล และการรู้ จักแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสม 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวนิัย ตรงต่อเวลา  
1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

2. ด้านความรู ้ 2.1 มีความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพด้านมคัคุเทศก ์
2.2 สามารถเรียนรู้และติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา และองค์ความรู้
ใหม่ๆในสาขาวิชาด้านมัคคุเทศก์ 
2.3 สามารถเชื่อมโยงความรูด้้านมัคคุเทศก์กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.2 สามารถสืบค้น เลือกรับข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์และประมวลข้อมูลได้
อย่างมีเหตุผลและเปน็ระบบ 
3.3 สามารถประยุกต์วิธีการและความรู้ด้านมัคคุเทศก์และศาสตร์อืน่ๆที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได ้

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ าและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิง่แวดล้อม 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหา 
5.2 สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ 
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสทิธิภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
หมวดวิชาโท 
     วิชาโทมัคคุเทศก์  
 

 
 
รหัสวิชา 

 
 

ชื่อวิชา 
1. คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

 1.1   1.2   1.3   2.1   2.2   2.3   3.1   3.2    3.3   4.1   4.2   4.3   5.1   5.2   5.3 
มค 211 ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1                

มค 212  ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2                

มค 221 ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย                 

มค 321   ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย                

มค 322  การศึกษาวัดและโบราณสถานส าหรับการท่องเที่ยว                

มค 331   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1                

มค 332   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2                
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต โดยแต่ละรายวิชามีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตดังนี้  

1) มีการประเมินความสอดคล้องของแผนการสอน ข้อสอบ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของ
นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

2) มีการวิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1)   มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2)   ชี้แจงปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น 
โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

3)  แนะน าเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน 
4)  บางรายวิชาจัดให้มีการสอนร่วมกับอาจารย์ที่สอนอยู่เดิม เพื่อศึกษารูปแบบจัดการเรียนการสอน

เพ่ือการพัฒนาตนต่อไป 
5)   มีการแต่งตั้งกรรมการสังเกตและประเมินการสอนอาจารย์ใหม่ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 1)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมหรือดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย  
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งจัดสรร

งบประมาณ 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อ หรืออบรมระยะสั้น 
5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
6)  กระตุ้นให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่หลักในการวางแผน ติดตาม และบริหารงานหลักสูตร 
 2. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าผลมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
2. บัณฑิต 
 ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์  คือบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมัคคุเทศก์ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สามารถสื่อสารให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ สามารถน าความรู้ทางด้านมัคคุเทศก์มา
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด การเพ่ิมมูลค่าในการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและส ารวจการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และมีการส ารวจคุณภาพ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวม 5 ด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. นิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณา

การรับนิสิตโดยค านึงถึงแนวโน้มจ านวนนิสิตที่รายงานตัวและคะแนนสูงต่ าที่ผ่านมา  เพ่ือพิจารณาเกณฑ์การ
รับนิสิตใหม่ในแต่ละปีการศึกษา โดยนิสิตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  

การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
1.  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีตลอดหลักสูตรเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งทางด้าน

การศึกษาตามหลักสูตร การด าเนินชีวิตและการจัดการปัญหาด้านต่างๆ 
2.  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตและต้องก าหนดชั่วโมงให้

ค าปรึกษาเพ่ือให้นิสิตเข้าพบของค าปรึกษาได้ 
3. มีช่องทางให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทางอินเทอร์เนตผ่านเว็บไซต์ของคณะ Facebook ของคณะฯ   

และของภาควิชาฯ และ Facebook ส่วนตัวของคณาจารย์ 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.  หลักสูตรจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ  โดย
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ  

2.  มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
การอุทธรณ์ของนิสิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิตเพ่ือด าเนินการ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาค าอุทธรณ์ นิสิตสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 
  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
4. อาจารย์ 
 หลักสูตรมีกระบวนการรับอาจารย์ใหม่โดยประกาศรับผู้ที่มีคุณวุฒิสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความเหมาะสมอ่ืนๆตามเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ด้วย
การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ การส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ
เพ่ือพัฒนาตนเอง และการผลิตผลงานทางวิชาการอันน าไปสู่ความก้าวหน้าทางการงานต่อไป 
 
 การรับอาจารย์ใหม่ 
 1. อาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องหรือก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกและหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว 
 2. ผู้สมัครอาจารย์ใหม่เขียนบทความวิชาการข้ึนเอง และน าเสนอผลงานนั้นต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และ/หรือการสอบข้อเขียนเพ่ิมเติม 
 3. สอบสัมภาษณ์ในระดับหลักสูตร ภาควิชา และระดับคณะ 
 
      การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผล 

2. คณาจารย์ร่วมกันรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทัน
สถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมกับผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณาจารย์ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและให้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
คณาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญช านาญเป็นพิเศษในหัวข้อที่ได้รับเชิญมา 

โดยอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาจะเสนอชื่อเพ่ือผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
หัวหน้าภาควิชา 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมดูแลความทันสมัยของเนื้อหาสาระของหลักสูตร รูปแบบ    
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดยควบคุมติดตามให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหาแต่ละ
รายวิชาให้ทันสมัยสม่ าเสมอทุกภาคเรียน และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อความก้ าวหน้าของศาสตร์
สาขาวิชาตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา ในระดับมหาวิทยาลัย
นั้น มีส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตแก่นิสิต และมีส านักหอสมุดกลางซึ่ง
ให้บริการหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นิสิตและ
อาจารย์ ในระดับคณะ มีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต ซึ่งให้บริการแก่นิสิต ในห้องเรียนทุกห้องมี
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และในระดับภาควิชา มี
ห้องท างานซึ่งให้บริการแก่นิสิตโดยเป็นศูนย์กลางให้อาจารย์และนิสิตใช้ในการประชุ มย่อย และมีหนังสือ
ต าราเฉพาะทางส่วนหนึ่งให้นิสิตสามารถขอยืมไปอ่านได้ 

 
การบริหารงบประมาณ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้เพ่ือจัดซื้อ

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

 
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   

- มีต าราจ านวน 200 เล่ม 
- มีวารสารที่เกี่ยวข้องจ านวน 15 ฉบับ 
- อ่ืนๆ มี CD จ านวน 100 แผ่น 

 
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1.  ประสานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการ
แก่อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

2.  อาจารย์ผู้สอนมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือรวมถึงสื่ออ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น 
3. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษในบางรายวิชาและ/หรือในบางหัวข้อ  
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การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีส่วนในการประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 
2. เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านัก

หอสมุดกลาง 
3. เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์เป็นผู้ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อประกอบการ

สอนของอาจารย์ ซึ่งต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 
2560 

ปีท่ี 2 
2561 

ปีท่ี 3 
2562 

ปีท่ี 4 
2563 

ปีท่ี 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1. ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณาจารย์ระดับภาควิชาและ/หรือการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
 2. ช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และวิเคราะห์ผลการเรียนของ
นิสิต 
 3. มีการรวบรวมข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาต่างๆอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นต่อไป  
 
      1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1. การประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา 
 2. การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาคและ/หรือ
อาจารย์ผู้สอน 
 3. ความพึงพอใจในหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตใหม่ 
 4. การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. ส ารวจความคิดเห็นและประเมินหลักสูตรโดยรวบรวมข้อมูลจากนิสิตและบัณฑิต 
2. ส ารวจความคิดเห็นและประเมินหลักสูตรโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมิน

ภายนอก 
3. ส ารวจความคิดเห็นและประเมินหลักสูตรโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี รวมถึงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1. รวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆด้วยการประเมินจากนิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิต 
 2. ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น 
 3. ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก จ   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก    
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข    
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค     
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์  
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการ 

ไม่ปรับปรุงแก้ไข 
จากตารางแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) พบว่าทักษะทางปัญญา
ส าหรับหลักสูตรมีเพียงแค่ 3.1 และ 
3.6 ควรพิจารณาเพ่ิมเติมทักษะทาง
ปัญญาด้านอื่นๆเพ่ิมเติมให้นิสิต 

เพ่ิมเติมทักษะทางปัญญาด้านอ่ืนๆใน
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) 

 

ค าอธิบายรายวิชา มค 211 อยากให้
เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านอื่นๆ
ที่มัคคุเทศกเ์กี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร 
ขนส่ง ร้านของที่ระลึก เป็นต้น 

เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านอ่ืนๆ 
ได้แก่ ร้านอาหาร ขนส่ง และร้าน
ของที่ระลึก ในรายวิชา มค 211 
ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1 

 

ค าอธิบายรายวิชา มค 322 อยากให้
หลักสูตรพิจารณาขอบเขตกว้างข้ึน
กว่ากรุงเทพฯ เช่น วัดส าคัญในเมือง
ท่องเที่ยวหลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ที่ครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในค าอธิบาย
รายวิชา คือวัดและโบราณสถาน
ส าคัญในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
นครปฐม สุโขทัย นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ฯลฯ  

การปรับปรุงหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับการเตรียมพร้อมนิสิตเพ่ือ
เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้อาจจัดให้มีการฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้
นิสิตมีโอกาสในการฝึกทักษะการ
ท างานที่มากยิ่งขั้น 

 ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดโครงการให้นิสิตวิชาโท
มัคคุเทศก์ ได้ออกฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามภายหลังจากการเรียน
ทฤษฎีในชั้นเรียนอย่างน้อย 2 
ครั้ง ได้แก่ ในรายวิชา มค 322 
การศึกษาวัดและโบราณสถาน
ส าหรับการท่องเที่ยว และใน
รายวิชา มค 332 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท่องเที่ยว 2 
 

 
 
 



55 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง    
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวิตรี  พิสณุพงศ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MRS. SAWITRI PISNUPONG 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160 
E-mail    sawitri407@yahoo.com  
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522 
ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 

 
ความเชี่ยวชาญ  
 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์อินเดีย, โบราณสถานส าหรับการท่องเที่ยว, 
ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน, พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

- 
 

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
สาวิตรี พิสณุพงศ์. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง : กรณีศึกษาจาก

โบราณสถานในพระพุทธศาสนาประเภทเจดีย์. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้าน
วิจัยอย่างยั่งยืน; 25-26 ธันวาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ ; 2555. หน้า 
1212 – 1222. 

 
3. ต ารา / หนังสือ 
 
สาวิตรี พิสณุพงศ์. การศึกษาอิทธิพลศิลปะลังกาที่มีต่อสถาปัตยกรรมไทยสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556.  
สาวิตรี พิสณุพงศ์. วัดและโบราณสถานส าหรับการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555.    
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4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่ 
ปศ 402 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
ปศ 411 โบราณคดีในประเทศไทย 
ปศ 414  ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 
มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถานส าหรับการท่องเที่ยว 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

สุสานหลวงพนมอุดงค์ : ภาพสะท้อน
ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในประเทศ
กัมพูชา 

งบประมาณเงินรายได้ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557  หัวหน้าโครงการ 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดนครนายกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

งบประมาณเงินรายได้ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556  หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายสัญญา  ชีวะประเสริฐ        
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR.SANYA   CHEVAPRASERT   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160  
E-mail    sanyache@swu.ac.th   
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 

 
ความเชี่ยวชาญ  
  ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
 สัญญา ชีวะประเสริฐ. ความทรงจ าเกี่ยวกับดินแดนสองฝั่งแม่น้ าโขงในประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์

ลาว. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557; 17: 339-357. 
 

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  --- 
 
3. ต ารา / หนังสือ  
  --- 
4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
HI221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
HI 251 อารยธรรมตะวันตก 
HI303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
HI404 การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
HI453 ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย 
HI501 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

ทัศนะคติของผู้เรียนวิชาปศ.343
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง ต่อภูมิภาค
ตะวันออกกลาง 

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

ความเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ พ.ศ.
2525 

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางปิยะนาถ   อังควาณิชกุล   
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MRS. PIYANARD  UNGKAWANICHAKUL   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160  
E-mail    misspiyanard@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

 
ความเชี่ยวชาญ  
  ประวัติศาสตร์ไทย, สตรีศึกษา, การท่องเที่ยว, ศิลปวัฒนธรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  --- 
 

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลป์ของศิลปินไทย: กรณีศึกษาผลงานของ 

ศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาคีรักษ์. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5         
อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2015; 3 กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558. หน้า 106 – 19. 

 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6. ใน: การประชุม 

วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2014;  7 พฤษภาคม 
2557; มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2557. หน้า 
169 – 80. 

 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  ภาพลักษณ์สตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 

2394 – 2453). ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน; 25 – 26 
ธันวาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. 
หน้า 1202 – 211. 
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3. ต ารา / หนังสือ  
 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. พัฒนาการประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมไทย (ฉบับปรับปรุง).   

กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. 
 

4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 
ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
ปศ 317 บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย 
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 
ปศ 471 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว 
มค 221 ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย 
มค 321 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

มรดกช่างสมัยอยุธยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ  งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า
โครงการ 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีไทย 
พ.ศ.2411 – 2475.  

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า
โครงการ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางพรพรรณ  โปร่งจิตร        
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. PORNPAN  PRONGCHITR   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160  
E-mail    pornpanpr@hotmail.com   
 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 2540 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

 
 
ความเชี่ยวชาญ  
 ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์อยุธยา, ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
   --- 
 

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
พรพรรณ  โปร่งจิตร.  ความทรงจ าร่วมของผู้เฒ่าในอาเซียนเรื่องการอพยพเคลื่อนย้าย. ใน: การประชุม

วิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4  พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคม
อาเซียน"; 10 กรกฎาคม 2557; โรงแรมดิเอมเมอรัลด์. กรุงเทพฯ. 

 
3. ต ารา / หนังสือ  

--- 
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4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 312 อยุธยาศึกษา 
ปศ 313 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 – 20  
ปศ 321 อาเซียน 
ปศ 343 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

ความเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเป็น
มรดกโลก 

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การอพยพเคลื่อนย้ายของชาวมลายูและมุสลิม 
ที่ปรากฎในพระราชพงศาวดารสยามฉบับ บริ
ติชมิวเซียม 

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

ความทรงจ าร่วมของผู้เฒ่าในอาเซียน เรื่องการ
อพยพเคลื่อนย้าย 

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

2556 หัวหน้า
โครงการ 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอิหร่านที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555 

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า
โครงการ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจิราพร   ตรีวิเศษศร        
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. JIRAPORN  TREEWISESSORN    
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160  
E-mail    jiraporn224@gmail.com 
 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. รัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
M.A. International Relations Ural State University, Russia 2553 
Ph.D  
 

Historical Science Ural Federal University, Russia 2557 

 
 
ความเชี่ยวชาญ  
  ประวัติศาสตร์รัสเซียและเครือรัฐเอกราช, รัสเซียศึกษา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
จิราพร ตรีวิเศษศร. รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามเย็นกับ 20 ปี การพัฒนาความสัมพันธ์

รัสเซีย-อาเซียน (1996-2016). วารสารภาควิชาประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2559; 41: 74-85. 

 
จิราพร ตรีวิเศษศร. บทบาทของรัสเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทิศทางในคริสต์ศตวรรษที่ 21. 

วารสารรัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558; 6: 63-84. 
 

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 --- 
 
3. ต ารา / หนังสือ  
  --- 
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4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร์) 1 
ปศ 202 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร์) 1 
ปศ 302 การวิจัยประวัติศาสตร์ 
ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
ปศ 353 ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่ 
ปศ 354 สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป 
ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์ 

 
 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 --- 
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ภาคผนวก จ   
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทมคัคุเทศก์  

 
ชื่อหลักสูตรเดิม     หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์(มัคคุเทศก์ท่ัวไป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง     หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
สาระส าคัญ/ ภาพรวมในการปรับปรุง 
 1. ปรับชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท่ัวไป) เป็น หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์     
เนื่องจากเดิมนิสิตที่จบหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท่ัวไป) จะได้ใบอนุญาติประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 
(มัคคุเทศก์ทั่วไป)  แต่ภายหลังการออกพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนด
คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ทั่วไป) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ เท่านั้น 
 2. ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 21 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต ตามจ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ยุบรายวิชา มค 231 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยน า
เนื้อหาของรายวิชาไปเพิ่มในค าอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก์  
 

หมวดวิชา หมวดวิชาเดิม พ.ศ. 2555 หมวดวิชาปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 
2. หมวดวิชาเอก   ตามแต่ละวิชาเอก ตามแต่ละวิชาเอก 
3. หมวดวิชาโทวิชาโทมัคคุเทศก์
(มัคคุเทศก์ท่ัวไป)    

21 18 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 6 
หน่วยกิตวิชาโทมัคคุเทศก์
(มัคคุเทศก์ทั่วไป)  
รวมไม่น้อยกว่า 

21 18 
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รายละเอียดการปรับปรุงวิชาโทมัคคุเทศก์  
    

หมวดวิชาเดิม พ.ศ. 2555 หมวดวิชาปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่มีการปรับปรุง 

หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอก ตามแต่ละวิชาเอก 

หมวดวิชาโท หมวดวิชาโท  

มค 211  ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1        
                 3(3-0-6) 
         ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐ บทบาท หน้าที่ มารยาท 
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มนุษย
สัมพันธ์ จิตวิทยาการบริการ และการพูดในที่
ชุมชน 

มค 211  ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 1        
                 3(3-0-6) 
         ศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  และ
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ 
บทบาท หน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณ
ของมัคคุ เทศก์  วิธีปฏิบัติ งานมัคคุ เทศก์  
พฤติกรรมนักท่องเที่ ยว  มนุษยสัมพันธ์  
จิตวิทยาการบริการ การพูดในที่ชุมชน ความรู้
เกี่ยวกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก การบริการสายการบิน และการขนส่ง 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มค 221   ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย 
       2(2-0-4) 
          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทย
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านทัศนศิลป์ วรรณคดีไทย 
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และหัตถกรรมไทย  ทั้ง
ในด้านสุนทรียศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มค 221   ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย 
       2(2-0-4) 
         ศึกษาศิลปกรรมไทยด้านทัศนศิลป์ 
วรรณคดี นาฏศิลป์ และดนตรี  ทั้งในด้าน
สุนทรียศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มค 231 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      3(3-0-6) 
        ศึกษาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
หลักการและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของไทย        
มีการศึกษานอกสถานที ่
 
 

 ยุบรายวิชา  
และน าเนื้อหา 
ไปเพิ่มในรายวิชา 
มค 212 
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มค 311  ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2
                        3(3-0-6) 
         ศึกษาเรื่องการให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับมัคคุ เทศก์   
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในปัจจุบัน พิธีการเข้า – ออก
ราชอาณาจักร  ความรู้เกี่ยวกับโรงแรม การ
บริการสายการบิน นันทนาการ กีฬาและ
การละเล่นไทย มีการศึกษานอกสถานที่  

มค 212  ความรู้พื้นฐานส าหรับมัคคุเทศก์ 2 
              3(3-0-6) 
        ศึ ก ษ า ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ป ลอด ภั ย แก่
นักท่องเที่ยว กฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์  สถานการณ์เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในปัจจุบัน พิธีการเข้า – 
ออกราชอาณาจักร  นันทนาการ ภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

มค 321 ประวัติศาสตร์ สังคม  
           และวัฒนธรรมไทย         3(3-0-6) 
        ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เทศกาลและ
งานประเพณีไทย  อาหารไทย ผลไม้และขนม
ไทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย  สังคมไทย 
และพุทธศาสนาในประเทศไทย 

มค 321 ประวัติศาสตร์ สังคม  
            และวัฒนธรรมไทย         3(3-0-6) 
          ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  เทศกาล
ประเพณีไทย มรดกภูมิปัญญาไทย  สังคม 
และพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถาน
ส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

       ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม  ตลอดจนพระบรมมหาราชวัง
และวัดส าคัญในกรุงเทพฯ  มีการศึกษานอก
สถานที่ 

มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถาน
ส าหรับการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

        ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม  ตลอดจนพระบรมมหาราชวัง
และวัดส าคัญในกรุงเทพฯ  มีการศึกษานอก
สถานที่ 

ปรับความหมาย
ของหน่วยกิต 

มค 341  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
              2(2-0-4) 
        ศึกษาภาษาอังกฤษเ พ่ือใช้ ในการ
ท่องเที่ยว ศัพท์เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ติ ด ต่ อ กั บ
นักท่องเที่ยว  การบริการนักท่องเที่ ยว  
ตลอดจนการน าชมสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี 

 
 

มค 331  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
                        2(1-2-3) 
        ศึกษาภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่ใช้ในการติดต่อ
กับนักท่องเที่ยว  การบริการนักท่องเที่ยว  
ตลอดจนเทคนิคการบรรยายเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา, 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และปรับ
ความหมายของ
หน่วยกิต 
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มค 441  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
              2(2-0-4) 
          ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
เป็นเครื่องมือสื่อสารในการท่องเที่ยวและการ
น าเที่ยว โดยเน้นการฟัง และการพูด  มี
การศึกษานอกสถานที ่

มค 332  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
               2(1-2-3) 
        ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในการท่องเที่ยว และการน าเที่ยว โดย
เน้นการฟัง และการพูด  มีการศึกษานอก
สถานที ่

เปลี่ยนรหัสวิชา, 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และปรับ
ความหมายของ
หน่วยกิต 

 

 
 
 


